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Jõgede ja kanalite kitsaskohad takistavad maanteeliikluse suunamist 
siseveeteedele  

Euroopa Kontrollikoja täna avaldatud aruandest selgub, et ELi rahastatud püüdlused Euroopa maanteedelt 
kaubaveo suunamiseks siseveeteedele on viimase 15 aasta jooksul edenenud aeglaselt. ELi audiitorite sõnul ei ole 
ELi poolt siseveeteede kasutuse suurendamise strateegia raames kaasrahastatud projekte mõjusalt ellu viidud. 
Siseveetransport ei ole maanteetranspordi alternatiivina edukas olnud ja laevatamistingimused ei ole paranenud. 

„Jõgedel liikleva kaubalaevaga on võimalik asendada sadu veokeid maanteedel ning vähendada seeläbi liiklusummikuid, saastet 
ja õnnetusi kogu ELis. Kaubaveo suunamine jõgede ja kanalite võrgustikku võib olla kasulik kõigile ELi kodanikele. Kõnealuse 
transpordiliigi prioriteediks kuulutamisest ELis on möödunud üle kümne aasta, kuid selle areng on maantee- ja 
raudteetranspordi omast maha jäänud,” ütles aruande eest vastutav kontrollikoja liige Iliana Ivanova. „Jätkusuutlikku 
transpordistrateegiat omava ühendatud Euroopa nimel peab EL tegema suuremaid jõupingutusi, et parandada oma veeteid ja 
luua tasakaalustatumad maantee-, raudtee- ja veetranspordi võimalused.” 

Euroopa jõgesid ja kanaleid mööda kulgeva transpordi ELi poolse rahastamise vähese mõju tingis suutmatus kitsaskohti 
kõrvaldada, mis oli siseveetranspordi arendamisel ELi strateegiate põhinõue. Kitsaskohtadeks on liiga madalad sillad, ebapiisava 
läbilaskevõimega lüüsid ja liiklusmahtude jaoks ebapiisava laiusega veeteede lõigud. 

Liikmesriigid on siseveeteedele vähe tähelepanu pööranud, hoolimata asjaolust, et komisjon seadis need prioriteediks juba 
aastal 2001, et suunata maanteetransport keskkonnasõbralikumatele transpordiliikidele. Kõikide üleeuroopalise võrgu 
kitsaskohtade kõrvaldamise maksumus ületab oluliselt olemasolevaid ELi eelarves ettenähtud vahendeid. Selle probleemi 
lahendamiseks vajatakse täiendavat rahastamist riiklikest ja/või erasektori vahenditest. Audiitorid leidsid veel, et peamiste 
siseveekoridoridega ühendatud liikmesriikide vahel puudus üldine sidus strateegia ning et ELi strateegiates pöörati ebapiisavalt 
tähelepanu jõgede korrashoiule ning poliitilistele ja keskkonnaalastele kaalutlustele. 

Siseveetranspordile antavate ELi vahendite mõjususe suurendamiseks soovitavad audiitorid teha järgmist: 

• liikmesriigid peaksid prioriteediks seadma need siseveeteede projektid, millest saadakse suurimat ja kõige otsesemat 
kasu; 

• komisjon peaks rahastama projekte, millel on juba olemas kitsaskohtade kõrvaldamiseks välja töötatud kavad. 

Liikmesriikide vahelise koordineerimise parandamiseks peaks komisjon: 

• põhjalikult analüüsima siseveetranspordi potentsiaalset turgu ja eeliseid erinevatel jõeosadel ja koordineerima 
liikmesriikides TEN-T põhivõrgu rakendamist; 

• koos liikmesriikidega koridoride rakendamise käigus kokku leppima konkreetsed ja saavutatavad eesmärgid 
kitsaskohtade kõrvaldamiseks; 
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• tugevdama õiguslikku alust, et laiendada veeteede laevatamistingimustega seotud aruandlusnõudeid ja nõudma 
liikmesriikidelt siseveeteede hoolduskavade koordineeritud väljatöötamist. 

Toimetajatele: 

Pool Euroopa rahvastikust elab ranniku või siseveeteede läheduses ja enamikule Euroopa tööstuskeskustest on 
võimalik juurde pääseda siseveetransporti kasutades. Koos maantee- ja raudteetranspordiga on siseveetransport üks 
kolmest põhilisest maismaatranspordiliigist. Laevadega transporditakse kaupa kanalitel, jõgedel ja järvedel asuvate 
siseveesadamate ja sadamasildade vahel. Siseveelaevadel on sadade veokite kaaluga võrdne kandevõime. See peaks 
võimaldama kulusid säästa, saastet vähendada ja transpordi turvalisust suurendada. 

Käesolevas eriaruandes (nr 1/2015) pealkirjaga „Siseveetransport Euroopas: transpordiliigi osakaal ja 
laevatamistingimused ei ole alates 2001. aastast oluliselt paranenud” uuritakse, kas komisjon ja liikmesriigid on 
siseveeteede kaubaveo strateegiad mõjusalt ellu viinud. Audiitorid hindasid, kas ELi eelarvest kaasrahastatud 
projektid on siseveeteede kaubaveo osakaalu suurendamisele ja laevatamistingimuste parandamisele mõjusalt kaasa 
aidanud ning kas ELi siseveetranspordi strateegiad olid sidusad ning põhinesid asjakohastel ja põhjalikel analüüsidel. 

Auditis käsitleti poliitika- ja strateegiadokumente alates 2001. aastast ja tehti 12 ELi rahastatud projekti (mida 
rahastati nii üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) kui struktuurifondide eelarvetest) kontrollimiseks kohapealseid 
auditikülastusi Belgiasse, Tšehhi Vabariiki, Saksamaale ja Ungarisse. Neile liikmesriikidele eraldatud vahendid 
moodustasid peaaegu 90 % kulutustest siseveeteede taristuprojektidele, mis pidid tõenäoliselt valmima 2013. aasta 
lõpuks. 

ELi siseveetranspordi valdkonna projektidele eraldati programmitöö perioodil 2007–2013 üleeuroopalise 
transpordivõrgu (TEN-T), Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi eelarvetest 1,278 miljardit eurot. 

Euroopa Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse erinevate ELi eelarvevaldkondade või 
juhtimisega seotud teemade auditite leiud. 

 


